
1. ATA DA CONSULTA PÚBLICA E REUNIÃO VIRTUAL 

REALIZAÇÃO: 

A Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN foi responsável pela 

realização da Consulta Pública sobre o Relatório de Avaliação Ambiental e 

Social do Sistema de Esgotamento Sanitário de Afonso Claudio – ES. 

 

DATAS, LOCAIS E HORÁRIOS DOS EVENTOS:  

 No período de 17 a 21 de maio de 2021 ocorreu à consulta pública 

virtual do RAAS Obra SES Afonso Claudio. No dia 17 de maio foi 

disponibilizado um canal eletrônico para sugestões, reclamações, 

observações e contribuições, através do e-mail: 

consultapublica.afonsoclaudio@cesan.com.br. 

 Dia 20/05, às 18h, através da Plataforma digital Zoom, transmitida pelo 

youtube, foi realizada reunião para viabilizar esclarecimentos aos 

participantes e receber sugestões, reclamações, observações e 

contribuições.  

 

REGISTROS DA ATA:  

Esta Ata registra a mobilização antes e durante a Consulta Pública para dar 

publicidade e ouvir as partes interessadas sobre o Relatório de Avaliação 

Ambiental e Socioambiental do Sistema de Esgotamento de Afonso Claudio, e 

relata a reunião virtual ocorrida no dia 20/05. Informa também sobre os 

convites enviados, presenças durante a reunião, debates ocorridos, 

questionamentos e esclarecimentos, e providências em relação aos temas 

apresentados na reunião. As evidências de todo o evento, inclusive a 

mobilização são disponibilizados no anexo 10, Evidências Consulta Pública 

RAAS Afonso Claudio. 

 

ANTECEDENTES: 

Organização e Mobilização: 

Por motivo de força maior, pandemia da Covid-19, a Consulta Pública não foi 

realizada presencialmente. O Governo do Estado, cumprindo as 



recomendações do Banco Mundial para a realização da Consulta Pública, por 

meio da CESAN, providenciou os insumos tecnológicos necessários para 

realização da reunião virtual, divulgação em jornal e diário oficial do Estado, 

nos sites oficiais e outros meios de comunicação, envio de convites por 

mensagem eletrônica e por aplicativo.  Segue abaixo as práticas adotadas para 

divulgação do Relatório de Avaliação Ambiental e Social e da Reunião Virtual: 

 

1 - Acesso ao público em geral no período de 17/05 a 21/05/2021 do Relatório 

de Avaliação Ambiental e Social (RAAS) do Sistema de Esgotamento Sanitário 

de Afonso Claudio através do link: www.cesan.com.br/consultaafonsoclaudio. 

 

2 – Divulgação prévia dos convites para a Consulta Pública: A partir do dia 

10/05/2021, em conformidade com a categoria definida para o Projeto - 

Categoria “B” de acordo com a OP 4.01 – Avaliação Ambiental. A divulgação foi 

feita no site da Cesan; em jornais de circulação estadual e por meio eletrônico.  

 

Os convites foram encaminhados pela CESAN às organizações 

governamentais e entidades representativas da sociedade em geral, a saber: 

Prefeitura Municipal de Afonso Claudio, Câmara Municipal de Vereadores de 

Afonso Claudio, associações de moradores, afetado da área desapropriada, 

comitê de bacia do Rio Guandu, escolas, ONGs, IEMA, AGERH, IPHAN, 

Assembleia Legislativa do ES, igrejas, entre outros, a relação completa dos e-

mails e mensagens enviadas estão no anexo 10.  

 

DESENVOLVIMENTO: 

Registros da Consulta Pública por e-mail:  

Durante o período da Consulta Pública a Cesan recebeu 01 manifestação das 

partes interessadas no canal eletrônico: 

consultapublica.afonsoclaudio@cesan.com.br, disponibilizado no site para 

envio de sugestões, reclamações, observações e contribuições, no período de 

17/05 a 21/05/2021. O questionamento foi sobre problemas de odor e mau 

cheiro no sistema de esgotamento sanitário existente. A manifestação, bem 

como a resposta está no anexo 10, Evidências Consulta Pública RAAS Afonso 

Claudio. 

http://www.cesan.com.br/consultaafonsoclaudio


Registros da Reunião Virtual da Consulta Pública:  

 

Devido à situação de pandemia pública, Covid-19, a Reunião Virtual da 

Consulta Pública foi realizada via Plataforma ZOOM, e transmitida pelo Canal 

TV Cesan no YouTube, no dia 20/05 às 18:00 h, para garantir e prestar 

esclarecimentos sobre o Relatório de Avaliação Ambiental e Social do Sistema 

de Esgotamento Sanitário de Afonso Claudio à população do município e 

demais partes interessadas. A reunião iniciou com 13 participantes, durante o 

evento tivemos a presença de 25 participantes e no encerramento da reunião 

havia 24 participantes. 

 

A Consulta Pública seguiu a seguinte dinâmica:  

 

(i) Abertura pela mediadora da reunião, Wanusa P. dos Santos, com 

explanação sobre os objetivos do evento e dinâmica de realização, 

informações de divulgação e acesso aos documentos referentes ao Relatório 

de Avaliação Ambiental e Social do Sistema de Esgotamento Sanitário de 

Afonso Claudio, preparado para atender a política de salvaguardas do Banco 

Mundial. Apresentação da equipe da Cesan presente na reunião, seguida de 

uma saudação inicial do Gerente da Unidade de Gerenciamento de Projetos , 

Sr. Luiz Claudio Rodrigues. 

(ii) Apresentação do Relatório realizada pela Especialista Ambiental Glaucia 

Nascimento, expondo a abrangência do escopo das obras e informações sobre 

os processos de licenciamento ambiental, áreas afetadas públicas e 

desapropriada, principais impactos ambientais e sociais, formas de mitigação, 

plano de Comunicação Social da obra e adesão de esgoto, e estrutura tarifária 

da CESAN. 

(iii) Leitura das questões formuladas enviadas no chat pelos participantes, 

esclarecimentos pelos expositores.  

(iv) Encerramento.  

 

A reunião durou 90 minutos, e poderá ser assistida através do link: 

https://www.youtube.com/watch?v=tqypA5sNLwA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tqypA5sNLwA


Foram realizados questionamentos pelos participantes durante o evento, sendo 

realizados os devidos esclarecimentos pela equipe técnica presente. Segue 

abaixo o painel dos principais questionamentos realizados: 

 

 

Perguntas realizadas: 

1) Moradores de outros bairros também poderão pedir ligação e a CESAN 

executar as intervenções necessárias dentro da residência? 

2) Quando inicia as obras? 

3) Posso recusar a interligação do meu imóvel? 

4) Temos outros bairros e suas sem a coleta do esgoto aqui dentro do 

Centro tem previsão para cobertura total do Centro? 

 



Síntese das respostas aos questionamentos: 

- As ligações de esgoto vão abranger a ligação dos imóveis do Bairro Grama e 

também os demais bairros de Afonso Claudio, que já possuem rede de esgoto 

disponível, cerca de 500 imóveis que hoje não estão conectados na rede de 

esgoto poderão ser interligados na rede de coleta da Cesan. Os imóveis que 

hoje não estão conectados na rede da Cesan estão provavelmente ligados na 

rede de drenagem causando mau cheiro na rede pluvial. Outro aspecto para 

alertar é que muitas ligações intradomiciliares de esgoto estão coletando 

também água de chuva, quando essa água de chuva vai para a rede de 

esgoto, sobrecarrega a rede, prejudicando seu funcionamento, nesse programa 

(obra) será realizada essa separação de esgoto da água de chuva. O 

questionamento que chegou por e-mail essa semana falava sobre mau cheiro 

nas bocas de lobo, esse problema ocorre principalmente quanto os imóveis 

estão com o esgoto ligado na rede de drenagem ao invés de estarem 

conectados na rede de esgoto. 

- A previsão de início das obras é para segundo semestre de 2021, estamos 

em fase de publicação do Edital, após os trâmites da licitação será dado início 

a obra de complementação ao SES Afonso Claudio. 

- A ligação poderá ser recusada no momento da visita social que fará o 

cadastro dos imóveis que receberão a ligação intradomiciliar, o morador pode 

recusar, mas o grande benefício desse programa é que estará realizando a 

ligação dentro do imóvel, esse é o diferencial das outras obras de esgoto, 

nesse programa tem esse beneficio de fazer a parte interna, solicitamos que os 

moradores autorizem essa ligação que será sem custo para o cliente, o 

morador que não aceitar a ligação nesse momento, a CESAN não poderá 

realizar esse serviço posteriormente, é muito vantajoso receber a ligação de 

esgoto nesse momento da obra. Esperamos que todos recebam bem a equipe 

da CESAN, para que a empresa tenha o êxito nesse trabalho. 

- A legislação federal atualmente obriga que os usuários interliguem os imóveis 

à rede pública de esgoto, a CESAN irá comunicar a Prefeitura que é o órgão 

fiscalizador municipal sobre os imóveis que não aceitaram a ligação de esgoto, 

e a Prefeitura atua obrigando esses moradores a realizarem a ligação, podendo 

inclusive acionar o ministério público, o objetivo da CESAN é que não chegue a 

esse ponto, contamos com a população da cidade para alcançarmos nosso 



objetivo de contribuir com a despoluição dos rios e mananciais. 

- As obras realizadas na primeira etapa da Obra atenderam a 100% das ruas 

do Centro, na segunda etapa de obra está previsto a implantação de redes no 

Bairro Grama. A CESAN poderá atender essas ruas através de outros 

contratos, por exemplo, de crescimento vegetativo, provavelmente essas ruas 

foram constituídas mais recentemente, após a execução da obra. 

 

Lista de participantes: 

CONSULTA PÚBLICA AFONSO CLÁUDIO 

NOME DOS PARTICIPANTES 

1.  Laerte Xavier 

2.  Luiz Victor 

3.  Antônio Ferreira 

4.  João Paulo Rodrigues 

5.  Glaucia Laia  

6.  Renato Von  

7.  Sabrina Rocha Gonçalves Bongiovani 

8.  Desiery Wotkosky 

9.  Monaliza Berger 

10.  Leandro Rezende de Abreu 

11.  Anna Luiza M. V. Rodrigues 

12.  Eduardo Silva De Almenida 

13.  Robson 

14.  Antônio Francisco de Abreu 

15.  Amanda Campagnaro P. Bragatto 

16.  André Luís Lima 

17.  Roger Puziol Amaral 

18.  Daniel Caulyt 

19.  Carlos Dilem 

20.  Jancy Romulo Vargas 

21.  Ludmila Esteves 

22.  José Carlos Alves Coutinho 

23.  Adjane Laia 

24.  Expedito Correa 

25.  Gustavo M. Bongiovani 

26.  Aline Rosa Felipe 

27.  Diego Falquetto 

28.  Paulo Siebert 

 

  



A reunião virtual da Consulta Pública do SES Afonso Claudio encerrou às 

19:30 horas. Até o final da Consulta Pública (21/05) o vídeo registrou 143 

visualizações. 
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